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NORGES BANDYFORBUND 

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY 

 

SERVICEBOKS 1, ULLEVAAL STADION, SOGNSVEIEN 75  0840 OSLO 

 

 ORG. NUMMER 971434406 

 BANKGIRO 7874.05.85486 

 TELEFON (+47) 21 02 95 70 

 TELEFAX (+47) 21 02 95 71 

 E-POST bandy@nif.idrett.no 

 WEB www.bandyforbundet.no 

Referat styremøte 10 – 2015/16  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 03. MAI 2016 kl. 17.00 Ekeberg 

Tilstede: Jaswinder Singh, Khuram Shehzad, Davinder Singh og Zuhaib Malik 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Ikke tilstede: Mohammad Shabbir 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

Startet møte med å gå gjennom årsberetningen. 

10.1: Godkjenning av referatet fra forrige møte: Godkjent 

10.2: Nytt fra administrasjonen: Administrasjonen på Ekeberg jobber med å få flere idrettshaller godkjent for 

landhockey, spesielt Veitvet hallen. Så fort serieoppsettet er ferdig skal den sendes til OIK. Det vil da føre til at 

tiden som ikke brukes av landhockey blir gitt til andre idretter som igjen betyr at det blir vanskelig å utsette kamper 

med mindre klubbene spiller på treningstidene sine. 

10.3: Nytt fra forbundet: Forbundsstyret er glad for idrettsregistreringen, og takker alle sammen som har jobbet 

hardt med å få aktive medlemmer over 1500. 

10.4: Årsmøte 2016: Khidash og Jaswinder har jobbet med årsberetningen, og den er så å si ferdig. Mangler kun 

rapport fra dommeransvarlig og de nyeste lisens tallene. Seksjonen minner om at fristen for å sende forslag til 

årsmøte er 11. mai 2016. Seksjonen diskuterte flere forslag til endring på kampreglementet. Zuhaib og Khuram 

formulerer disse forslagene og sender det til administrasjonen.  

10.5: Utendørs sesongen 2016: Kriterier for Fair-play prisen ble diskutert. Serieoppsettet ble gjonnomgått og 

diskutert. Ingen hadde noen innvirkninger til den. Alle var fornøyde. Administrasjon ønsker at klubbene som 

arrangerer private turneringer, nevner det i påmeldingen med datoer slik at admin ikke setter opp kamper på de 

datoene. Priser som deles ut i utendørssesongen diskuteres på neste møte. Antall 4 lag i senior og 5 lag i G13-

16 serien. Det ene laget i G13-16 serien er ren jente lag fra Kringsjå mens de andre er Mask A, Mask B, Furuset 

og Kringsjå gutter. I senior serien kan det hende at Ullevål Bandy melder seg. Deres kamper vil bli satt opp på 

lørdager og de kan eventuelt spille 2 kamper på en dag. Det vil uansett ikke ha noen påvirkning på serieoppsettet 

som er laget nå. Alle senior kampene spilles på søndager mens aldersbestemte kampene spilles både lørdager 

og søndager. I senior serien er det klubbene som er satt opp som sekretariat (det trengs kun 1 person), mens i 

G13-16 serien er det hjemmelaget som har ansvar for sekretariatet. Zuhaib sjekker opp med dommere fra Oslo 

om de er tilgjengelige for dømming i utendørsserien.  

10.6: Dommer utviklingen: Ikke mye å snakke om her da dommeransvarlig ikke var tilstede. Det er planlagt 

dommerkurs for både nye og erfarne dommere på mandag 23. Mai 2016 klokken 18.00 – 21.00 på Ekeberg. 

Khuram og Khidash samarbeider med å få gjennomføre kurset.  

10.7: Utviklingsarbeidet: Fått to nye klubber. 1 i Bergen, BSI (Bergenes Studentenes Idrettslag) som er et initiativ 

av Oslo spiller Kamran Ashraf. Den andre er Ullevål IL som har vedtatt på sitt årsmøte å opprette en landhockey 

gruppe i klubben. 

10.8: Utstyr til utviklings prosjekter: Se referat fra sist møte. Det kommer en ny pakke fra India snarest. Utstyr 

rundt landslaget ble diskutert. BSI har fått 10 landhockey køller og 10 baller hvor 3 av køllene og de 10 ballene er 
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låne utstyr fra Kringsjå SK. Med en gang utstyret kommer fra India, byttes det lånte utstyret med nye køller og 

baller. 

10.9: U21 landslaget: Jaswinder informerte om at landslagsprosjektet er budsjettert med 200 000,-. Khuram 

ordner dugnad og sponsor som dekker kostnader over 200 000,-. Mascha planlegger en camp leir for landslags 

gutta i England i August. Her er det kun plass for 12 spillere.  Neste samling er 22. Mai på Ellingsrudhallen kl. 

10:00 – 17:00.  

10.10: Eventuelt: Heders prisen ble diskutert. 

 

Neste møte Torsdag 19. Mai 2016 kl. 17:00 på Ekeberg. 

 


